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9.12.2015 A8-0342/4 

Poprawka  4 

Cristian Dan Preda 

w imieniu grupy PPE 

Neena Gill 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0342/2015 

Barbara Lochbihler 

Umowa ramowa o wszechstronnym partnerstwie i współpracy UE – Wietnam 

2015/2096(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

14. wzywa UE i Wietnam do ustanowienia 

instrumentu służącego monitorowaniu 

sytuacji w zakresie praw człowieka w 

kontekście negocjacji w sprawie umowy o 

wolnym handlu w oparciu o wcześniejsze 

umowy handlowe zawarte przez UE z 

krajami trzecimi, w których taki 

instrument był przewidziany; 

14. z zadowoleniem przyjmuje zamknięcie 

negocjacji w sprawie umowy o wolnym 

handlu; jest głęboko przekonany, że 

umowa o wszechstronnym partnerstwie i 

współpracy oraz umowa o wolnym handlu 

między UE a Wietnamem muszą 

przyczyniać się do umacniania praw 

człowieka w Wietnamie; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0342/5 

Poprawka  5 

Cristian Dan Preda 

w imieniu grupy PPE 

Neena Gill 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0342/2015 

Barbara Lochbihler 

Umowa ramowa o wszechstronnym partnerstwie i współpracy UE – Wietnam 

2015/2096(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 45 – wprowadzenie 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

45. wzywa do ustanowienia 

mechanizmu lub forum regularnej 

komunikacji między ESDZ a 

Parlamentem Europejskim, tak by 

zagwarantować przejrzystość i 

umożliwić Parlamentowi 

monitorowanie realizacji celów 
umowy o wszechstronnym 

partnerstwie i współpracy; domaga 

się, aby mechanizm ten zawierał 

następujące elementy: 

– przekazywanie Parlamentowi 

informacji na temat celów, do 

jakich UE dąży poprzez 

podejmowane działania i 

zajmowane stanowiska, oraz 

na temat wszelkich kwestii 

dotyczących Wietnamu; 

– przekazywanie Parlamentowi 

informacji na temat 

porównawczej analizy 

wyników działań 

podejmowanych przez UE i 

Wietnam, przy czym 

podkreślać należy rozwój 
sytuacji w dziedzinie praw 

człowieka, wolności 

45. podkreśla, że zgodnie z art. 218 ust. 10 

TFUE Parlament musi być natychmiast i 

w pełni informowany na wszystkich 

etapach procedury o negocjacjach umowy 

o wszechstronnym partnerstwie i 

współpracy; domaga się, aby obejmowało 

to przekazywanie Parlamentowi 

obszernych informacji na piśmie na temat 

celów, do jakich UE dąży poprzez 

podejmowane działania i zajmowane 

stanowiska, zwłaszcza w odniesieniu do 

rozwoju sytuacji w dziedzinie praw 

człowieka, wolności wypowiedzi i 

praworządności w tym kraju; podkreśla 

ponadto zasadniczą rolę punktów 

kontaktowych w delegaturach UE dla 

monitorowania praw człowieka w tym 

kraju; 
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wypowiedzi i praworządności 

w tym kraju, w szczególności 

poprzez: 

– umożliwienie dostępu do 

odnośnych dokumentów 

wewnętrznych ESDZ 

zgodnie z właściwymi 

procedurami 

zachowania poufności; 

– nadanie Parlamentowi 

statusu obserwatora na 

spotkaniach 

informacyjnych 

odbywających się przed 

posiedzeniami 

Wspólnego Komitetu 

Współpracy oraz 

umożliwienie mu 

dostępu do dokumentów 

przekazywanych Radzie i 

Komisji; 

– włączenie społeczeństwa 

obywatelskiego w proces 

przygotowania tych 

informacji i oceny 

sytuacji;  

Or. en 

 

 


